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Aquesta exposició pren el títol d’una de les 
pintures més emblemàtiques de l’artista olotina 
Anna Manel·la, en referència a la seva feina 
creativa, que entenem com una recerca sense fi 
per aconseguir alguna mena de perfecció que 
ella sabia que era essencialment inassolible, 
però que no va deixar mai de buscar. Manel·la 
va començar a exposar el 1977; la seva pràctica 
artística es va centrar en la pintura fins l’any 
1993, aproximadament, i en l’escultura a partir 
d’aquell moment, sense deixar mai de banda el 
dibuix i l’obra sobre paper, i fent incursions en 
altres mitjans com el gravat, el llibre d’artista i la 
instal·lació. Al llarg de la seva trajectòria va donar 
forma a un univers artístic profundament subjectiu, 
personal i molt reconeixible, amb una gran 
capacitat de comunicació i connexió amb el públic 
tant visual com mental i emocional. L’exposició no 
fa un recorregut cronològic pel seu treball, sinó que 
intenta fer dialogar obres de períodes i tècniques 
diverses per tal de suggerir connexions i afinitats 
entre si i amb la subjectivitat dels espectadors.

Del 3 de setembre de 2022 
al 15 de gener de 2023

Sala Oberta i Sala Oberta 2 del
Museu de la Garrotxa

Inauguració
Dissabte 3 de setembre, a les 12 h

Horari

Feiners de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Dissabtes i festius 
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Dilluns tancat
Entrada gratuïta

ACTIVITATS GRATUÏTES OBERTES A TOTHOM

INSTAL·LACIÓ

Trepig. Recordant la instal·lació artística d’Anna 
Manel·la al Firal d’Olot de 1993

Del 26 de setembre al 30 d’octubre de 2022
Pati de l’Hospici

VISITES GUIADES

A càrrec de la comissària de l’exposició, Mª Lluïsa 
Faxedas

Dissabte 1 d’octubre, a les 12 h
Dissabte 12 de novembre, a les 12 h

ESPECTACLE FAMILIAR

Sense lluna, a càrrec de la Companyia Samfaina 
de Colors. Espectacle inspirat en l’univers d’Anna 
Manel·la

Diumenge 4 de desembre, a les 17 h
Teatre Principal d’Olot
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